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Апостол: 1 Кор. 3, 9-17.
Браття, ми співробітники Божі, ви Божа 

нива, Божа будівля. За благодаттю Божою, 
даною мені, я, мов мудрий будівничий, 
поклав основу, інший же на ній будує. Нехай 
же кожний вважає, як він будує. Іншої бо 
основи ніхто не може покласти, крім покла-
деної, і ця основа – Ісус Христос. Коли ж хто 
на цій основі будує з золота, срібла, самоцві-
тів, дерева, сіна, соломи – кожного діло стане 
явне; день бо Господній зробить його явним; 
бо він відкрива-
ється в вогні, і 
вогонь випробо-
вує діло кожного, 
яке воно. І коли 
чиє діло, що він 
збудував, усто-
їться, він прийме 
нагороду; коли ж 
чиє діло згорить, 
він зазнає шкоди; 
та він сам спа-
сеться, але наче 
крізь вогонь. Хіба 
не знаєте, що ви 
храм Божий і що 
Дух Божий у вас 
пробуває? Коли 
хто зруйнує храм 
Божий, Бог його 
зруйнує, бо храм 
Божий святий, і 
цей храм – ви.

Євангеліє: Мт. 14, 22-34.
Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна 

й переплисти на той бік раніше від нього, тим 
часом як відпускав народ. І коли відпустив 
народ, пішов на гору молитись насамоті. Як 
звечоріло, він був там сам один. Човен уже 
був посеред моря і його кидали хвилі, бо 
вітер був супротивний. О четвертій сторожі 
ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. 
Учні, побачивши, що він іде по морю, жахну-
лись. То привид! – заговорили і з переляку 

закричали. Та Ісус тієї ж миті 
мовив до них: – Будьте спо-
кійні – це я, не бійтеся! Тоді 
Петро озвавсь до нього й 
каже: – Господи, коли це ти, 
вели мені прийти по воді 
до тебе!  – Іди! – сказав Ісус. 
І вийшов Петро а човна, 
почав іти по воді і прийшов 
до Ісуса; але, побачивши, 
що вітер сильний, злякався, 
почав потопати і скрик-
нув: – Господи, рятуй мене! 
Ісус зараз же простягнув 
руку, вхопив його і мовив 
до нього: – Маловіре, чого 
усумнився? І як увійшли до 
човна, вітер ущух. Тоді ті, 
що були в човні, вклони-
лися йому до ніг, кажучи: 
– Ти істинно – Син Божий! 
І перепливши, прибули в 
землю генесаретську.



Під час однієї з катехиз єпископ поді-
лився цікавими думками про Богоро-
дицю як Матір і Вчительку ніжної лю-
бові. Десять основних думок владики 
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій 
увазі.

Тропар, глас 1: Спаси, Господи, людей твоїх 
* і благослови насліддя Твоє, * перемоги бла-
говірному народові на супротивників даруй * 
І хрестом твоїм * охорони люд твій.

Кондак, глас 4: Вознісся Ти на хрест волею 
своєю. * Новому людові Твоєму, що Твоє ім’я 
носить, * даруй щедроти твої, Христе Боже. * 
Возвесели силою Твоєю благовірний народ, * 
перемоги на супротивників дай йому, * що за 
посібник має Твоє оружжя миру, непоборну 
перемогу.

Було це за князя Андрія Боголюб-
ського, правителя Суздальсько-Ростов-
ської землі, онука Мономаха. (Ім’я його 
Боголюбський пішло від міста Боголю-
бова, яке він заснував.) Після смерти 
свого батька Юрія Довгорукого, у 1156 
р. він зійшов на княжий престол у Воло-
димирі над Клязьмою. За розум і спра-
ведливість у старовинних літописах його 
називали “другий Соломон”. Помер 1174 
р., підступно убитий через осо-
бисту помсту.

У 1164 р. великий князь 
пішов війною на болгар, що 
жили над Волгою. За легендою, 
перед початком битви князь 
зі своїм військом ревно моли-
лися перед іконою Пречистої, 
яку було привезено з Вишго-
роду. Потім священики несли 
хрест та ікону перед військом, 
і Бог поблагословив руський 
меч, бо дав князеві перемогу 
над ворогами. Коли всі повер-
нулися до табору, то поба-
чили, що образ Пречистої сяє 
незвичайним світлом. Сталося 
це 1 серпня, в роковини хре-
щення Київської Руси, за свя-
того Володимира. У той же час 
грецький імператор Мануїл I 
(1143-1180) так само наказав 
нести хрест та ікону Богоро-

диці перед військом у битві з невірними 
сарацинами і розбив їх ущент. Обидва 
правителі, Андрій та Мануїл, дізнавшись 
взаємно про чудесну допомогу Пречи-
стої, постаралися про те, щоб пам’ять 
цього чудесного покрова і допомоги, яку 
християни отримали у війні проти поган, 
вшанували як святковий день.

Напередодні празника патріярх у Цар-
городі урочисто переносив святий хрест 
із царської палати до храму святої Софії, 
тому і нині обходимо передпразденство 
цього празника. На сам празник свяще-
ник переносить хрест із престолу на 
тетрапод, щоб вірні могли поклонитися 
животворній силі Господнього хреста. 
А оскільки Українська Церква вшановує 
сьогодні також і пам’ять хрещення Руси, 
то в цей день відбувається посвячення 
води.

Похід із древом Чесного і Животворящого Хреста

І. Я. Луцик, "ЖитІЯ свЯтих, .... «свІчадо», 2013



 

У Шостому часі Церква споминає страж-
дання Христа на хресті. Псалми цього часу, 
що описують страждання праведника, який 
уповає на Господа, пророчо вказують на спа-
сительні страсті Ісуса Христа. Приклад Спаси-
теля показує, що спасіння пов’язане із зусил-
лями, а можливо й стражданнями. Вони для 
кожного стають щоденними «хрестами», від 
яких треба не втікати, а сміливо приймати їх і 
нести аж до хвилі власного переходу до вічно-
сті. Тому на великопосному Шостому Часі бла-
гаємо Господа: «Ти, Христе Боже, що в шостий 
день і годину на хресті прибив зухвалий гріх 
Адама в раю, розірви рукописання й наших 

1. Добове коло (Часослов)  б. Інші богослужіння добового кола

гріхів і спаси нас». Великопосний Шостий Час 
особливий тим, що включає щоденні читання 
з Пророцтва Ісаї та аскетичного «путівника» – 
«Ліствиці» преподобного Йоана Ліствичника. 

У Дев’ятому часі молитовно споминаємо 
животворящу смерть Спасителя на хреснім 
дереві (пор. Мр. 15, 30). У моліннях звертає-
мося до Нього: «Ти, Христе Боже, у дев’ятій 
годині задля нас тілом смерті зазнав, тож умер-
тви нашого тіла хотіння і спаси нас». Моління 
Дев’ятого часу знімає страх смерті, бо вона не 
спроможна перекреслити Божого задуму.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 553-554

Якось професор філософії на 
своїй черговій лекції взяв п'ятилі-
трову скляну банку й наповнив її 
каменями, кожний з яких був не 
менше трьох сантиметрів у діаме-
трі. Після чого запитав студентів, 
чи повна банка?  Всі відповіли: "так, 
повна".  Тоді він відкрив банку горо-
шку й висипав її вміст у більшу банку. 
Горошок зайняв вільне місце між 
каменями. Ще раз професор запитав 
студентів, чи повна банка?  Всі відповіли: "так". 
Тоді він взяв коробку з піском, і висипав її в 
банку. Природно, пісок зайняв повністю існу-
юче вільне місце.  У черговий раз професор 
запитав студентів, чи повна банка? Відповіли: 
"так, і цього разу однозначно, вона повна". 
Тоді з-під стола він дістав склянку із водою й 
вилив її в банку до останньої краплі, розмочу-
ючи пісок. Студенти засміялися.

"А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що 
банка - це ваше життя. Камені - це найваж-
ливіші речі вашого життя: родина, здоров'я, 
друзі, діти - все те, що необхідно, щоб ваше 
життя залишалося повним навіть у випадку, 
якщо все інше втратиться. Горошок - це речі, 

які особисто для вас стали важли-
вими: робота, дім, автомобіль. Пісок 
- це все інше, дрібниці. Якщо спо-
чатку наповнити банку піском, не 
залишиться місця, де могли б розмі-
ститися горошок і камені. І також у 
вашому житті, якщо витрачати увесь 
час і всю енергію на дрібниці, не 
залишається місця для найважливі-
ших речей. Займайтеся тим, що вам 
приносить щастя: грайте з вашими 

дітьми, приділяйте час дружинам, зустрі-
чайтеся із друзями. Завжди буде ще час, 
щоб попрацювати, зайнятися прибиранням 
будинку, полагодити й помити автомобіль. 
Займайтеся, насамперед, каменями, тобто 
найважливішими речами в житті; визначите 
ваші пріоритети: інше - це тільки пісок" - 
наголосив професор. Тоді одна студентка 
запитала професора, яке значення має вода?

Професор посміхнувся. " Я радий, що ви 
запитали мене про це. Я це зробив для того, 
щоб довести вам, що, яким би не було ваше 
життя зайняте, завжди в ньому знайдеться 
трохи місця для дозвілля.

Про велике і мале в житті

МатерІаЛи взЯто з: voyevoda.io.ua



Душпастирі тижня
о. вІтаЛІй ГерасиМІв - (096) 380 93 43 
о. андрІй Боднарук - (096) 594 95 91

Розклад богослужінь
Понеділок 10.08 - Свв. апп. і дияконів Прохора,  

Никанора, Тимона й Пармена.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)   
18:00 – Вечірня

Вівторок 11.08 - Св. мчч. Каленика.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)  
18:00 – Вечірня

Середа 12.08 - Свв. апп. Сили і Силуана, і тих, що з ними.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Четвер 06.08 - 13.08 - Передпразденство походу  
з чесним і животворящим Хрестом Господнім.  
Св. і праведного Євдокима.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

П’ятниця 14.08 - Похід із чесним Древом чесного  
і животворящого Хреста.  
Свв. сімох мчч. Макавеїв, і матері їх Соломії, і 
старця Єлеазара. Початок Спасового посту.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Субота 15.08 - Перенесення мощів св. первомч. й 
архидиякона Стефана.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 16.08 - Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа. 
Прпп. Ісаакія, Далмата й Фавста.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Акафіст
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Передшлюбні науки
Патріарший собор Воскресіння Христового 
запрошує на курс передшлюбних наук, що 
відбуватиметься у серпні 2020 року.
Програма зустрічей:
12.08 – зрілість особи запорука тривалого шлюбу
13.08 – заручини як нагода пізнати один одного та 
навчитися правильно будувати діалог
14.08– Таїнство шлюбу і церковне право про шлюб
15.08 – потреби чоловіка і жінки; цивільне право 
про шлюб
20.08 – статевість як Божий дар 
та відповідальне батьківство
21.08 – родина – домашня цер-
ква: молитовне життя сім’ї, наука 
прощення
22.08 – спілкування в сім’ї, подо-
лання криз, фінансова грамотність
Початок зустрічей о 19:00. 
Попередня реєстрація та додаткова  
інформація: nazustrich.lyubovi@gmail.com
Благодійний внесок за участь – 70 грн/зустріч,  
або 350 грн за весь курс.

Соціальна ініціатива Sobor. Help.  
Допомога людям в часі пандемії COVID-19 
Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 337 471.  
Також зв’язатися з нами можна, написавши на 
e-mail: sobor.help@gmail.com
facebook.com/Sobor.Help/


